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Ředitelka Mateřské školy v souladu s § 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, vydává školní řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými
zástupci a zaměstnanci školy.
I. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, žáků, studentů a jejich zákonných zástupců
ve škole nebo školském zařízení a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se
zaměstnanci ve škole nebo školském zařízení,
1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání
a školní vzdělávací program
1.1

Mateřská škola v rámci předškolní výchovy a vzdělávání (dále jen „vzdělávání“)
a) podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku,
b) podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji,
c) podílí se na osvojování základních pravidel chování dítětem,
d) podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte,
e) vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání,
f) napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před jejich vstupem do základního
vzdělávání,
g) poskytuje speciální pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami,
h) vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí.

1.2

Školní vzdělávací program upřesňuje cíle, zaměření, formy a obsah vzdělávání podle
konkrétních podmínek uplatněných v mateřské škole.

1.3

Při plnění základních cílů vzdělávání a školního vzdělávacího programu mateřská škola
postupuje v souladu se zásadami uvedenými v § 2 odst. 1 školského zákona a řídí se
platnými právními předpisy, zejména pak ustanoveními školského zákona a ustanoveními
vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání (dále jen „vyhláška o MŠ“), ve znění
pozdějších předpisů.

2. Základní práva dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání
2. 1

Každé přijaté dítě má právo
a) na kvalitní předškolní vzdělávání v rozsahu uvedeném v bodě 1. tohoto školního řádu,
zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti,
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b) na zajištění činností a služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními
v rozsahu stanoveném ve školském zákoně,
c) na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole.
2. 2

Při vzdělávání mají dále všechny děti práva, která jim zaručuje Listina lidských práv
a svobod a Úmluva o právech dítěte a práva stanovená školským zákonem.

2. 3

Pokud je ve třídě mateřské školy vzděláváno individuálně integrované dítě, vytvoří
ředitelka mateřské školy podmínky odpovídající individuálním vzdělávacím potřebám
dítěte vedoucí k jeho všestrannému rozvoji.

2. 4

Další práva dětí při vzdělávání vyplývají z ustanovení ostatních článků tohoto školního
řádu.

3. Práva zákonných zástupců
3.1

Zákonní zástupci dítěte mají právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí,
vyjadřovat se ke všem rozhodnutím mateřské školy týkajícím se podstatných záležitostí
vzdělávání dětí, na poradenskou pomoc mateřské školy nebo školského poradenského
zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání dětí.

4. Povinnosti zákonných zástupců při předškolním vzdělávání dětí
4. 1

Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků jsou povinni
a) přihlásit své dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání (od počátku školního
roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku),
b) zajistit, aby dítě řádně docházelo do mateřské školy, pří příchodu do mateřské školy
bylo vhodně a čistě upraveno,
c) na vyzvání ředitelky mateřské školy se osobně zúčastnit projednání závažných
otázek týkajících se vzdělávání dítěte,
d) informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích
dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh
vzdělávání dítěte,
e) dokládat důvody nepřítomnosti dítěte v souladu s podmínkami stanovenými školním
řádem,
f) oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 školského zákona ve
znění pozdějších předpisů, další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání
nebo bezpečnost dítěte a změny v těchto údajích (údaje pro vedení školní matriky),
g) ve stanoveném termínu hradit úplatu za předškolní vzdělávání a stravné
h) pokud učitel shledá, že dítě není zdravé, má dusivý kašel, zelenou rýmu nebo jiné
viditelné onemocnění, může požadovat od rodiče potvrzení lékaře o tom, že je dítě
zdravé.

5. Práva pedagogických pracovníků
5. 1.

Pedagogičtí pracovníci mají při výkonu své pedagogické činnosti právo
a) na zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti, zejména na
ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany dětí, žáků, studentů
nebo zákonných zástupců dětí a žáků a dalších osob, které jsou v přímém kontaktu s
pedagogickým pracovníkem ve škole,
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b) aby nebylo do jejich přímé pedagogické činnosti zasahováno v rozporu s právními
předpisy,
c) na využívání metod, forem a prostředků dle vlastního uvážení v souladu se zásadami a
cíli vzdělávání při přímé vyučovací, výchovné, speciálněpedagogické a pedagogickopsychologické činnosti,
d) na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti.
6. Povinnosti pedagogických pracovníků
6.1

Pedagogický pracovník je povinen
a) vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání,
b) chránit a respektovat práva dítěte, žáka nebo studenta,
c) chránit bezpečí a zdraví dítěte, žáka a studenta a předcházet všem formám rizikového
chování ve školách a školských zařízeních,
d) svým přístupem k výchově a vzdělávání vytvářet pozitivní a bezpečné klima ve
školním prostředí a podporovat jeho rozvoj,
e) ve smyslu evropského nařízení ke GDPR zachovávat mlčenlivost a chránit před
zneužitím data, údaje a osobní údaje a zaměstnanců školy, citlivé osobní údaje, informace
o zdravotním stavu dětí, žáků a studentů a výsledky poradenské pomoci školského
poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišel do styku,
shromažďovat pouze nezbytné údaje a osobní údaje, bezpečně je ukládat a chránit před
neoprávněným přístupem, neposkytovat je subjektům, které na ně nemají zákonný nárok,
nepotřebné údaje vyřazovat a dál nezpracovávat.
f) poskytovat dítěti, žáku, studentovi nebo zákonnému zástupci nezletilého dítěte nebo
žáka informace spojené s výchovou a vzděláváním.

7. Přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
7. 1

Zápis k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku se koná v období od
2. května do 16. května. Do mateřské školy zřízené obcí nebo svazkem obcí se
přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého
roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v
příslušném školském obvodu, nebo jsou umístěné v tomto obvodu v dětském domově, a
to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.

7. 2

Pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předkládá zákonný zástupce dítěte:
a) žádost zákonného zástupce o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (příloha č. 1),
b) potvrzení o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má
doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou
kontraindikaci( netýká se dětí , které se účastní povinného předškolního vzdělávání)

7. 3

Při přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání může ředitelka školy sjednat se zákonným
zástupcem zkušební pobyt dítěte v mateřské škole v délce nejvýše 3 měsíce.

7. 4

V měsíci červenci a srpnu lze přijmout do mateřské školy děti z jiné mateřské školy, a to
nejvýše na dobu, po kterou jiná mateřská škola přerušila provoz, ale to tak aby nebyla
překročena kapacita školy.
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8. Rozhodnutí ředitelky mateřské školy o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
Na základě žádosti zákonného zástupce vydává ředitelka mateřské školy ve správním řízení
rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb.,
správní řád, v platném znění, a zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
9. Ukončení předškolního vzdělávání
9. 1 Ředitelka mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému
zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže
a) se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po
dobu delší než dva týdny,
b) zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy
( např. vyzvedává své dítě po ukončení provozu školy, nenosí věci na převlečení
nereaguje na pokyny učitelek, nechávají dítě samotné v šatně bez dozoru aj.)
c) ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské
zařízení,
d) zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu
za školní stravování (§ 123) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín
úhrady.
9. 2 Rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě dítěte, pro které je
předškolní vzdělávání povinné.
10. Přístup ke vzdělávání a školským službám cizinců
10. 1 Přístup ke vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako občané České
republiky mají také občané jiného členského státu Evropské unie a jejich rodinní
příslušníci.
10. 2 Cizinci ze třetích států (nejsou občany EU) mají přístup k předškolnímu vzdělávání a
školským službám za stejných podmínek jako občané České republiky (občané EU), pokud
mají právo pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů, pokud jsou azylanty, osobami
požívajícími doplňkové ochrany, žadatelé o udělení mezinárodní ochrany nebo osoby
požívající dočasné ochrany. Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na občany jiného
členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů,
dále na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo
přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

11. Docházka a způsob vzdělávání
11. 1 Při přijetí dítěte do mateřské školy ředitelka mateřské školy písemně dohodne se
zákonnými zástupci dítěte dny docházky dítěte do mateřské školy a délku jeho pobytu
v těchto dnech v mateřské škole a zároveň písemně dohodne se zákonnými zástupci dítěte
způsob a rozsah jeho stravování po dobu pobytu v mateřské škole, změny jsou prováděny
písemnou formou.
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11. 2 Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních
dnech. Povinné předškolní vzdělávání se stanovuje v rozsahu 4 hodin denně.
Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období
školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních
školách.
11. 3 Zákonný zástupce dítěte je povinen omluvit nepřítomnost dítěte ve vzdělávání nejpozději
první den jeho nepřítomnosti, písemně, telefonicky, nebo osobně. Po návratu dítěte žáka
do školy písemně v omluvném listu s uvedením důvodů absence.
11. 4 Jiným způsobem plnění povinnosti předškolního vzdělávání se rozumí
a) individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky
dítěte do mateřské školy,
b) vzdělávání v přípravné třídě základní školy (pouze pro děti s odloženou školní
docházkou) a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální,
c) vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo
plnění povinné školní docházky dle § 38a školského zákona.
Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání způsobem
podle písm. b) nebo c), je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské
školy. Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku,
kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.
11. 5. Způsoby omlouvání neúčasti dítěte na vzdělávání
Zákonný zástupce omluví neúčast dítěte
- osobně u třídní učitelky
- telefonicky na třídní mobil
- písemně v sešitě v šatně třídy
- u povinné předškolní docházky do omluvného listu
V případě neomluvené absence nebo zvýšené omluvené absence třídní učitelka informuje
ředitelku MŠ, která poskytnuté informace vyhodnocuje.
Při zvýšené omluvené nepřítomnosti ověřuje její věrohodnost.
Neomluvenou absenci dítěte řeší ředitelka MŠ pohovorem, na který je zákonný zástupce
pozván doporučujícím dopisem.

12. Individuální vzdělávání
12.1

Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro dítě v
odůvodněných případech zvolit, že bude individuálně vzděláváno. Má-li být dítě
individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, je zákonný zástupce dítěte
povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku. V
průběhu školního roku lze plnit povinnost individuálního předškolního vzdělávání
nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání dítěte doručeno řediteli
mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.

49. Školní řád mateřské školy

strana 5 z počtu 17

Mateřská škola ……………………………, příspěvková organizace

Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v
případě cizince místo pobytu dítěte,
b) uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,
c) důvody pro individuální vzdělávání dítěte.
12. 2 Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a
případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání.
Ředitelka školy stanoví termíny ověření vždy na druhou polovinu listopadu a náhradní
termíny na první polovinu prosince, Přesný termín bude zákonným zástupcům sdělen
individuálně, nebo s nimi dohodnut
Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast dítěte
u ověření. Ředitelka mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání,
ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast
dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu.
Odvolání proti rozhodnutí ředitele mateřské školy o ukončení individuálního vzdělávání
dítěte nemá odkladný účinek. Po ukončení individuálního vzdělávání dítěte nelze dítě
opětovně individuálně vzdělávat.
13. Přebírání/ předávání dětí
13.1

Zákonní zástupci v době určené pro příchod dětí do mateřské školy předávají dítě
učitelkám mateřské školy- dítě nikdy nemůže zůstat v šatně samo, bez dohledu rodiče
nebo jiné jim pověřené osoby

13.2

Zákonní zástupci si přebírají dítě po skončení jeho vzdělávání od učitelek mateřské školy
v době určené mateřskou školou, nebo v individuálně dohodnuté době.

13.3

Zákonní zástupci dítěte mohou písemně zplnomocnit jinou osobu pro jeho přebírání a
předávání při vzdělávání v mateřské škole.

13.4

Pokud si pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené doby, učitelka setrvá s dítětem
v mateřské škola a
a) pokusí se pověřené osoby kontaktovat telefonicky,
b) informuje telefonicky ředitelku školy a postupuje podle jejích pokynů,
c) kontaktuje orgán péče o dítě a požádá o zajištění neodkladné péče o dítě ve smyslu
zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění,
d) případně se obrátí na Policii ČR.

13. 5 Úhradu nákladů spojené se zajištěním péče o dítě v těchto mimořádných situacích
škola vyžaduje od zákonných zástupců dítěte.
13. 6 pokud učitel shledá, že dítě není zdravé, má dusivý kašel, zelenou rýmu nebo jiné
viditelné onemocnění, může požadovat od rodiče potvrzení lékaře o tom, že je dítě
zdravé.
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II. Provoz a vnitřní režim mateřské školy
14. Podmínky provozu a organizace vzdělávání v mateřské škole
14. 1 Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem s určenou dobou pobytu od
6:00 do 16:30hod.
14. 2 V měsících červenci a srpnu může ředitelka mateřské školy po dohodě se zřizovatelem
stanovený provoz omezit, nebo přerušit. Rozsah plánovaného omezení nebo přerušení
oznámí ředitelka mateřské školy nejméně 2 měsíce předem, společně se zveřejněním
výsledku projednání se zřizovatelem. Uvede také informace o možnosti a podmínkách
zajištění péče o děti jinými subjekty.
Provoz mateřské školy lze ze závažných technických či organizačních důvodů a po
projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období. Informaci o omezení
nebo přerušení provozu v takovém případě zveřejní ředitelka mateřské školy na
přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu
rozhodne.
14. 3 Předškolní vzdělávání dětí podle stanoveného školního vzdělávacího (rámcového)
programu probíhá v základním denním režimu- tento je přizpůsoben jednotlivým třídám,
dle věku dětí)
6:00 – 8:15 Příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí pedagogickým
pracovnicím do třídy, volně spontánní zájmové aktivity,
8:15 - 8:30 Pohybové aktivity
8:30 – 9:00 Osobní hygiena, dopolední svačina
9:00 - 9:30 Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky
zaměřené především na hry a zájmovou činnost, práce
s integrovanými dětmi, řízené aktivity
9:30 -11:30 Osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt dětí venku, příp.
náhradní činnost
11:30 -12:15 Oběd a osobní hygiena dětí
12:15 -14:00 Spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí,
individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku
14:00 -14:30 Odpolední svačina, osobní hygiena
14:30 -16:30 Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky
zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity
dětí, v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě
mateřské školy
Časové údaje jsou orientační, v průběhu dne je možno přizpůsobit organizaci činností dětí jejich
potřebám a aktuální situaci. Zachovány zůstávají vždy přiměřené intervaly mezi jídly,
dostatečný pobyt venku.
Režim dne může být upraven pro každou třídu dětí zvlášť, podle programu a aktuálních potřeb
dětí.
Od příchodu dětí do MŠ probíhají individuální a skupinové činnosti dětí, podle zájmu. Při tom
je dbáno na soukromí dětí, pokud projeví potřebu samostatné práce, nebo pobytu v klidovém
prostředí mimo společné akce, je jim to umožněno. Dětem v období adaptace je umožněn
individuální režim.
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Didakticky cílené individuální, spontánní a řízené činnosti vedené učitelkou probíhají v průběhu
celého dne, vycházejí ze zájmu a potřeb dětí. Pobyt venku je přizpůsoben podle počasí přibližně
2 hodiny. V zimě je pobyt omezen při nepřízni počasí (vítr, mlha, znečištěné ovzduší, nebo
teploty pod – 10stupňů C.) V letních měsících se aktivity přesouvají ven s využitím zahrady a
vycházek v přírodě.
Po obědě je vymezena doba na odpočinek (spánek). Děti nejsou do spánku nuceny, jsou
respektovány jejich biologické potřeby. Mohou jen odpočívat. Odpočinek je součástí režimu
dne. Učitelka respektuje individuální potřeby dětí.
Stanovený základní režim může být upraven v případě, že to vyplývá ze školního vzdělávacího
programu, pořádání výletů, exkurzí, návštěv kulturních zařízení, besídek, dětských dnů a
podobných akcí. Rámcový režim dne je postaven na stabilním časovém rozpětí jídel
v tříhodinovém intervalu. Mezidobí, lze upravit podle individuálních potřeb a zájmů dětí.
Mateřská škola může organizovat zotavovací pobyty dětí ve zdravotně příznivém prostředí bez
přerušení vzdělávání, školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy.
Mateřská škola informuje zákonné zástupce v dostatečném předstihu o akcích
pořádaných mateřskou školou … (písemné sdělením na nástěnkách, webových stránkách školy a
ústním sdělením pedagogickým pracovníkem).
Souhlas s účastí dítěte na mimoškolních akcích podá zákonný zástupce písemně prostřednictvím
stanoveného formuláře školy.
Poplatek za účast na těchto akcích hradí zákonní zástupci.
V případě, že součástí akcí bude i finanční příspěvek zákonných zástupců, vyžádá si MŠ souhlas
zákonných zástupců s účastí dítěte na takovéto akci a pro dítě jehož zákonný zástupce nesouhlasí
s jeho účastí, zajistí po dobu akce dohled pracovníka školy.

Začátek povinného předškolního vzdělávání je od 8.15 do 12.15 .
14. 4 Úplata za vzdělávání je hrazena do dvanáctého dne stávajícího měsíce, stravné je hrazeno
v měsíci předcházejícímu stravování.
14. 5 Obědy je možné odhlásit nebo přihlásit vždy den předem. Neodhlášený oběd (v případě
náhlého onemocnění) si mohou rodiče vyzvednout a odnést ve vlastních nádobách v době
vydávání obědů, pouze v první den nepřítomnosti.
14. 6 Za příznivého počasí tráví děti venku nejméně dvě hodiny. Důvodem vynechání pobytu
venku je nepříznivé počasí.
14. 7 O pořádání mimořádných školních a mimoškolních akcí mateřská škola informuje
v dostatečném předstihu zákonné zástupce dětí písemným upozorněním umístěným na
veřejně přístupném místě ve škole. U akcí spojených s mimořádnými finančními výdaji
pro zákonné zástupce, je účast dítěte možná jen s jejich souhlasem.
14. 8 Předem známou nepřítomnost dítěte oznamují zákonní zástupci škole písemně
(docházkový sešit v šatně), nebo osobně učitelce mateřské školy popř. telefonicky na
mobil školy nebo paní kuchařky, popř. telefonicky jídelně Těšínská.
14. 9 Nepřítomnost pro onemocnění, nebo úraz oznamují zákonní zástupci bez zbytečného
odkladu, včetně předpokládané doby nepřítomnosti dítěte v mateřské škole, osobně,
písemně nebo telefonicky.
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14. 10 Zákonní zástupci dítěte informují mateřskou školu o každé změně zdravotní
způsobilosti dítěte, o větších zdravotních potížích (průjem, zvracen, teplota 37
stupňů a výše) a dalších závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh
vzdělávání dítěte.

III. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně
patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
15. Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání
15. 1 Mateřská škola vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je učitelka převezme od
zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je učitelka předá zpět
zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě..
15. 2 K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání,
stanoví ředitelka mateřské školy počet učitelů tak, aby na jednoho učitele připadlo
nejvýše
a) 20 dětí z běžných tříd, nebo
b) 20 dětí ze třídy pro děti od dvou let- doprovází správní zaměstnanec nebo chůva
c) 12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti se s přiznanými podpůrnými opatřeními
druhého až pátého stupně
15. 3 Výjimečně může ředitel mateřské školy zvýšit počty dětí uvedené
a) v odstavci 13. 2 písm. a), nejvýše však o 8 dětí, nebo
b) v odstavci 13. 2 písm. b), nejvýše však o 4 dětí.
15. 4 Při zvýšení počtu dětí nebo při specifických činnostech, například sportovních činnostech
nebo při pobytu dětí v prostředí náročném na bezpečnost určí ředitel mateřské školy k
zajištění bezpečnosti dětí dalšího pedagogického pracovníka, ve výjimečných případech
jinou zletilou osobu, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovněprávním
vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost mateřské školy.
15. 5 V zájmu ochrany zdraví ostatních dětí může pedagogický pracovník, pokud má při
přebírání dítěte od zákonného zástupce nebo jim pověřené osoby podezření, že dítě
není zdravé, požádat zákonného zástupce o doložení zdravotní způsobilosti dítěte ke
vzdělávání formou předložení potvrzení od ošetřujícího lékaře. Také při nástupu
dítěte po jeho onemocnění si může vyžádat pedagogický pracovník od zákonného
zástupce dítěte písemné potvrzení od ošetřujícího lékaře, že dítě je zdravé a může
být v kolektivu ostatních dětí.
15. 6 Důležitým prvkem ochrany před rizikovým chováním je i výchovně vzdělávací působení
na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života. V rámci školního
vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku a
schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamovány s nebezpečím
drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video)
patologického hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných forem rizikového
chování.
15. 7 Školní budova je volně přístupná zvenčí pouze v době, stanovené pro přijímání nebo
odchodu dětí domů (kamerový systém) nebo kdy je dozírajícími zaměstnanci školy
zajištěna kontrola přicházejících osob. Každý z pracovníků školy, který otevírá budovu
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cizím příchozím, je povinen zjistit důvod jejich návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali
nekontrolovaně po budově. Během provozu školy jsou zamknuty hlavní dveře a otevřen
únikový východ v koridoru směrem na zahradu. Kamerový systém je během provozu
zapnut nepřetržitě.
15. 8 V budovách a areálu školy platí zákaz kouření, požívání alkoholu a jiných návykových
látek, používání nepovolených elektrických spotřebičů,
15.9. V případě školního úrazu je učitelka povinna zajistit prvotní ošetření dítěte, v případě
nutnosti i následné lékařské vyšetření či ošetření. Zákonní zástupci jsou bezodkladně
vyrozuměni. Učitelka je rovněž zodpovědna za ohlášení úrazu vedení školy a zapsání do
Knihy úrazů v ředitelně.
Školním úrazem je úraz, který se stal dítěti při výchově a vzdělávání a při činnostech, které
s nimi přímo souvisejí. Výchovně vzdělávací činností účast dětí při výchovné a vzdělávací
práci školy, ve škole od vstupu dětí do prostor školy až do odchodu z nich a každá činnost
vyplývající z přímé souvislosti s ní. Školním úrazem je rovněž úraz, který se stal dětem při
akcích konaných mimo školu, organizovaných školou a uskutečňovaných za dozoru
pověřené odpovědné osoby. Jedná se zejména o úrazy dětí na vycházkách, výletech,
zájezdech, exkurzích.
Pracovníci školy jsou povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí, vytvářet
podmínky pro jejich zdravý vývoj. Učitelky jsou pravidelně proškolováni v otázkách
bezpečnosti. Učitelky jsou povinny dbát, aby děti do MŠ nenosily nebezpečné ozdoby ve
vlasech, na rukou a oděvu, které by mohly zapříčinit úraz dětí.
15.10 První pomoc a ošetření
Ředitel školy a zdravotník školy zajistí, aby byly vytvořeny podmínky pro včasné
poskytnutí první pomoci a lékařského ošetření při úrazech a náhlých onemocněních.
Všichni zaměstnanci jsou povinni okamžitě poskytovat první pomoc při jakémkoliv
úraze, v případě potřeby přivolají lékařskou pomoc, v nezbytně nutném případě zajistí
převoz zraněného do zdravotnického zařízení. Zároveň jsou povinni bezodkladně
informovat ředitele školy a zákonné zástupce dítěte.
V případě pracovního, školního úrazu nebo jiné zdravotní příhody (dále jen úrazu)
poskytne první pomoc podle běžných zdravotnických zásad učitelka konající dohled.
Zaměstnanec školy provádějící dohled okamžitě telefonicky ohlásí událost vedení školy.
V případě potřeby uvědomí záchrannou lékařskou pomoc.
Zákonní zástupci dbají na bezpečnost, pořádek a klid ve všech prostorách školy,
nenechávají své děti pobíhat po schodech, lézt po zábradlí nebo se po zábradlí klouzat.
Dětem není dovoleno nosit do MŠ předměty ohrožující jejich zdraví. Nepřípustné jsou
především předměty propagující násilí jako (nože, meče, pistole apod.). Nedoporučujeme
nosit ani cennosti (zlaté řetízky, drahé hračky apod.). V opačném případě nenese škola
žádnou odpovědnost za jejich ztrátu či poškození.
Všechny děti v MŠ jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte v MŠ a
při akcích organizovaných mateřskou školou.
Ředitel školy, kterému byl úraz dítěte ohlášen, zajistí, aby byly objektivně zjištěny a
případně odstraněny příčiny úrazu.
Při přesunech dětí při pobytu mimo území mateřské školy po pozemních komunikacích
se učitelský dozor řídí pravidly silničního provozu, zejména kde není chodník nebo je-li
neschůdný, chodí se po levé krajnici, a kde není krajnice nebo je-li neschůdná, chodí se
co nejblíže při levém okraji vozovky. Chodci smějí jít po krajnici nebo při okraji vozovky
nejvýše dva vedle sebe. Při snížené viditelnosti, zvýšeném provozu na pozemních
komunikacích nebo v nebezpečných a nepřehledných úsecích smějí jít chodci pouze za
sebou. Děti musí mít oblečeny výstražné vesty.
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15.11 Pobyt dětí v přírodě
Využívají se pouze známá bezpečná místa, učitelky dbají, aby děti neopustily vymezené
prostranství.
Učitelky před pobytem dětí zkontrolují prostor a odstraní všechny nebezpečné věci a
překážky (sklo, hřebíky, plechovky, ostré velké kameny apod.).
15.12 Sportovní činnosti a pohybové aktivity
Před cvičením dětí a dalšími pohybovými aktivitami, které probíhají ve třídách,
popřípadě v jiných vyčleněných prostorách v objektu budovy mateřské školy nebo
probíhají na venkovních prostorách areálu mateřské školy, učitelky kontrolují, zda
prostory jsou k těmto aktivitám dostatečně připraveny, odstraňují všechny překážky,
které by mohly vést ke zranění dítěte a při použití tělocvičného načiní a nářadí kontrolují
jeho funkčnost a bezpečnost. Učitelky dále dbají, aby cvičení a pohybové aktivity byly
přiměřené věku dětí a podle toho přizpůsobují intenzitu a obtížnost těchto aktivit
individuálním schopnostem jednotlivých dětí.
15.13 Pracovní a výtvarné činnosti
Při aktivitách rozvíjejících zručnost a výtvarné cítění dětí, při kterých je nezbytné použít
nástroje (např. nůžky, nože, kladívka apod.), vykonávají děti práci s těmito nástroji za
zvýšené opatrnosti a výhradně pod dohledem učitelky, nástroje jsou zvlášť upravené
(nůžky nesmí mít ostré hroty apod.).
Podmínky zajištění BOZ na školní zahradě jsou stanoveny v Provozním řádu školní
zahrady.
15.14 Podmínky zajištění ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy
diskriminace, nepřátelství nebo násilí.
Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací
působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života. V rámci
školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou, přiměřeně k jejich
věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice, seznamovány
s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače,
televize, video) patologického hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných
forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.
V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí pedagogičtí
pracovníci mateřské školy monitoring a screening vztahů mezi dětmi ve třídních
kolektivech s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích a
to ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně za pomoci školských poradenských
zařízeních.
Děti jsou pedagogickými pracovníky v rámci ochrany zdraví dětí před sociálně
patologickými
Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu
mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými
pracovníky a zákonnými zástupci dětí.
Preventivní program je podrobně rozpracován v příloze Školního vzdělávacího programu
pro předškolní vzdělávání.
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IV.

Zacházení a majetkem mateřské školy

16. 1 Po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v mateřské škole zajišťují pedagogičtí pracovníci,
aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími
potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek mateřské školy.
16. 2 Zaměstnanci i rodiče odkládají osobní věcí zaměstnanců a dětí pouze na místa k tomu
určená.

V. Informace o průběhu vzdělávání dětí
17. 1 Zákonným zástupcům dítěte jsou podány informace o cílech, zaměření, formách a obsahu
vzdělávání konkretizovaných podle podmínek uplatněných v mateřské škole ve školním
vzdělávacím programu, který je zveřejněn na veřejně přístupném místě mateřské školy.
17. 2 Zákonní zástupci dítěte si mohou požádat o informace o průběhu a výsledcích vzdělávání
dítěte, zejména individuálními pohovory s pedagogickými pracovníky a účastí na třídních
schůzkách.
17. 3 Ředitelka mateřské školy může vyzvat zákonné zástupce, aby se osobně dostavili k
projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte.
VI. Poučení o povinnosti dodržovat školní řád (§ 22 odst. 1 písm. b), § 30 odst. 3 školského
zákona, ve znění pozdějších předpisů závaznost a platnost školního řádu
Dodržovat tento řád jsou povinni všichni zaměstnanci školy, zákonní zástupci dětí a děti.
Školní řád platí do odvolání.

VII. Epidemiologická situace
V době kdy nastane epidemiologická situace ( např. covid 19), se bude škola řídit pokyny
zřizovatele MěOb Radvanice- Bartovice.
Rodiče budou se svými dětmi vcházet do šaten jednotlivě v rouškách. Před budovou budou
udržovat rozestupy 2 metry. Před vstupem do budovy si vydesinfikují ruce připravenou
desinfekcí, která se nachází před hlavním vstupem do budovy. Při předávání dětí učitelce budou
mít rodiče, děti i učitel roušku. Dítěti se změří teplota bezkontaktním teploměrem. Ve třídě děti
a zaměstnanci mít roušku nemusí.
Škola bude mít dostatek desinfekce a bude se provádět pravidelný úklid( desinfekce povrchů,
sanitárního zařízení, klik, hraček atd.)
V případě uzavření mateřské školy bude probíhat distanční vzdělávání pro děti s povinnou
předškolní docházkou. Pro děti, které nemají povinné předškolní vzdělávání budou vkládány
úkoly na webové stránky školy
VIII. Závěrečná ustanovení
Kontrolou provádění ustanovení tohoto řádu je statutárním orgánem školy pověřen
zaměstnanec: Krystyjanová Marcela
18.2 Zrušuje se předchozí znění tohoto školního řádu, jeho uložení se řídí spisovým řádem
školy.
18.3. Školní řád nabývá účinnosti dnem 01. 09. 2020
18.1
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V Ostravě- Bartovicích 01. 09. 2020
Digitálně podepsal Táňa
Táňa
Krumniklová
2020.08.26
Krumniklová Datum:
11:49:31 +02'00'

Bc. Táňa Krumniklová
ředitelka školy
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Příloha č. 1

Přihláška dítěte k předškolnímu vzdělávání

Při hla š uj e me sv é d ít ě :
J mé no … …… … …… … … …… … …… .….P ř íj me ní …… ….. … …… … …… … …… … ……
Dat u m n ar o z e ní … …… …… … …… …

mí sto na ro ze ní … …... … …… … … …

rodné číslo ……………………………………. zdravotní pojišťovna ………………………...…..
státní příslušnost …………………………………mateřský jazyk …………………………...……..
trvalý pobyt ………………………..…………………………………………………………………...
přechodný pobyt ….…………………...………………………………………………………………
kontaktní telefony ……… ……………………………………………………………………………

k nástupu od ……………………………………………………………… ( den, měsíc , rok )
na celodenní docházku

ANO

od …………hod. do…………hod.

1. Další údaje o dítěti :
Jména a počet sourozenců :
Navštěvuje nebo navštěvoval některý ze sourozenců MŠ Bartovice
1. Jméno a příjmení …………………. ………………….…………

ANO

NE

2. Jméno a příjmení ………………….………………….…………

ANO

NE

3. Jméno a příjmení …………………. ……………….……………

ANO

NE

4. Jméno a příjmení ………………….……………….……………

ANO

NE

Jiné důležité údaje o dítěti : ………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
2. Údaje o rodině :
Jméno a příjmení otce : …………………………………...…………………………………………..
Bydliště : ………………………………………………..……………………………………………….
Zaměstnavatel : ………………………..………………………zaměstnání : ………………………..
Telefon : ……………………………………………. mobilní : ……..………………………………
Email: ……………………………………………………………………………………………………
Datová schránka:…………………………………………………………………………………………
Jméno a příjmení matky : ………………………………………………………………………….…
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Bydliště : …………………………………………………………………………………………….….
Zaměstnavatel : ……………………………………………zaměstnání : …………………………...
nepracuje

-

na MD

-

do zaměstnání nastoupí

Telefon : ……………………………………. mobilní : …………………..…………………………
Email: ……………………………………………………………………………………………………
Datová schránka:………………………………………………………………………………………..

Pokud dítě není zdrávo, popř. vyžaduje speciální péči, uveďte tuto skutečnost :
.............................. …………………………………………………………………………….…………

Případná sděleni rodičů pro správní a jiná řízení (rodinné poměry - zda rodina pobírá dávky sociální péče, rozsudek
o svěření dítěte do péče jednoho z rodičů apod.).
………………………………………………………………………….....................................

Prohlašuji, že jednám ve shodě s druhým zákonným zástupcem dítěte.

Uveďte, zda budete uplatňovat žádost o osvobození od placení příspěvku na provoz MŠ dle vyhlášky 43/2006 Sb.
ANO NE

3. Prohlášení rodičů :
Dáváme tímto jako zákonní zástupci výše uvedeného dítěte výslovný souhlas k tomu, aby mateřská škola používala
osobní údaje uvedené na této přihlášce a evidenčním listu dítěte pro potřebu dítěte ve škole v přírodě, ošetření u
lékaře, pojištění dítěte a činnosti související s provozem MŠ v souladu se zákonem č.250/1992 Sb., o ochraně
osobních údajů v informačních systémech, zákona č. 106/1999 Sb., o osobním přístupu k informacím a zákona č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.
Jsme si vědomi, že uvedením nepravdivých údajů, které budou mít vliv na přijetí dítěte do mateřské školy, můžeme
způsobit dodatečnou změnu rozhodnutí o přijetí
Přihlášku dítěte nepodáváme současně do jiné mateřské školy. Zavazujeme se, že neprodleně oznámíme učitelce
mateřské školy výskyt přenosné choroby v rodině nebo nejbližším okolí, dítěte, onemocnění dítěte přenosnou
chorobou nebo onemocnění osoby, s níž dítě přišlo do styku.
Přihláška do MŠ obsahuje ujednání o povinnosti smluvních stran ve smyslu evropského nařízení ke GDPR
zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím data, údaje a osobní údaje a zaměstnanců školy, citlivé osobní
údaje, informace o zdravotním stavu dětí, žáků a studentů a výsledky poradenské pomoci školského poradenského
zařízení a školního poradenského pracoviště, shromažďovat pouze nezbytné údaje a osobní údaje, bezpečně je
ukládat a chránit před neoprávněným přístupem, neposkytovat je subjektům, které na ně nemají zákonný nárok,
nepotřebné údaje vyřazovat a dál nezpracovávat.

.....................................................
Podpisy rodičů
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Příloha č. 2

Žádost o ukončení předškolního vzdělávání dítěte

Údaje žadatele

Mateřská škola XX
XY, ředitelka
adresa

Žádost o ukončení předškolního vzdělávání dítěte
Jméno a příjmení zákonného zástupce:
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Žádám o ukončení předškolního vzdělávání mého dítěte jméno,
Jméno, příjmení:
Rodné číslo:
ke dni
Prohlašuji, že jednám ve shodě s druhým zákonným zástupcem dítěte.
Místo, datum
Podpis zákonného zástupce
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Příloha č. 3

Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte

Mateřská škola
adresa
Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte
Jméno a příjmení zákonného zástupce:
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Oznamuji vám podle § 34 b zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, že moje dítě bude plnit
povinné předškolní vzdělávání formou individuálního vzdělávání.
Jméno, příjmení dítěte:
Rodné číslo:
Místo trvalého pobytu:
Období, ve kterém bude dítě individuálně vzděláváno:
Důvody pro individuální vzdělávání:
Prohlašuji, že jednám ve shodě s druhým zákonným zástupcem dítěte.
Dále prohlašuji,
a) že jsem byl mateřskou školou poučen o její povinnosti ověřit úroveň osvojování
očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech mým dítětem a zajistím účast na tomto ověřování
ve školou stanovených termínech
b) že beru na vědomí, že nezajištění účasti na tomto ověřování ve stanovených termínech je důvodem
pro ukončení individuálního vzdělávání, bez možnosti jeho obnovení,
c) že mi byly mateřskou školou doporučeny oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno.

Místo, datum
Podpis zákonného zástupce
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